หลักเกณฑและรายละเอียด
การสรางมาตรฐานบุคลากรกีฬาดานการฝกสอนกีฬาระดับนานาชาติ
International Certification in Sports Coaching Program - ICSC
โดยความรวมมือระหวาง
การกีฬาแหงประเทศไทย และ สถาบันกีฬาแหงสหรัฐอเมริกา United
(
States Sports Academy)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
****************************************
1. เนื้อหา
การกีฬาแหงประเทศไทยรวมกับสถาบันกีฬาแหงสหรัฐอเมริกาUnited
(
States Sports Academy - USSA)
ไดจัดการพัฒนาบุคลากรกีฬา ในโครงการการสรางมาตรฐานบุคลากรกีฬา ดานการฝกสอนกีฬาระดับนานาชาติ
(International Certification in Sports Coaching Program - ICSC) ซึ่งผูสําเร็จการพัฒนาจะไดรับประกาศนียบัตร
เปนผูฝกสอนกีฬาระดับนานาชาติ โดยมีเนื้อหาในการพัฒนา รวมทั้งสิ้น 6 วิชา ไดแก
1. Sports Coaching Methodology การบริหารจัดการและระเบียบวิธีการฝกสอนกีฬา
& Management
2. Sports Psychology
จิตวิทยาการกีฬา
3. Sports Performance Enhancement
การเพิ่มความสามารถทางการกีฬา
4. Workshop in Sports Medicine/
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานเวชศาสตรการกีฬา
Rehabilitation
และเวชศาสตรฟนฟู
5. Sports Strength & Conditioning
ความแข็งแรงและการเสริมสรางสมรรถภาพทางกีฬา
6. Sports Nutrition and Ergogenic Aids โภชนาการการกีฬาและประสิทธิภาพการใชพลังงาน
2. วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนาบุคลากรกีฬาใหมีความรูความเขาใจในดานการฝกสอนกีฬาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสามารถ
นําความรูแ ละประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติใหกับสมาคมกีฬา
หรือองคกรกีฬาที่เกี่ยวของ
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรกีฬาใหมีโอกาสไดรับการพัฒนาขีด ความสามารถทางการกีฬาอยาง
ตอเนื่องไดมาตรฐานสูระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
3. เพื่อใหบุคลากรกีฬาที่เขารับการอบรมนําความรูดานการ ฝกสอนกีฬา ไปเผยแพรใหกับผูเกี่ยวของ
ในวงการกีฬาและนําไปพัฒนานักกีฬาในระดับชาติและนานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับ การเปน
เจาภาพการจัด แขงขันกีฬาระดับนานาชาติในอนาคต
2/3. ระยะเวลา...

-23. ระยะเวลาการพัฒนา
การพัฒนาแบงออกเปน 6 ชวง โดยแตละรายวิชาใชเวลา 1 สัปดาห ดังนี้
ชวงที่
ระหวางวันที่
วิชา
1

8-10 มีนาคม 2562
11-15 มีนาคม 2562

หมายเหตุ

Opening Ceremony / Orientation and
English Training Pre-Course
Sports Coaching Methodology &
Management

2

22-26 เมษายน 2562

Sports Psychology

3

13-17 พฤษภาคม 2562

Sports Performance Enhancement

4

3-7 มิถุนายน 2562

Workshop in Sports Medicine / Rehab

5

24-28 มิถุนายน 2562

Sports Strength & Conditioning

6

8-12 กรกฎาคม 2562

Sports Nutrition and Ergogenic Aids

1. จัดการปฐมนิเทศ/พิธีเปดการอบรม และอบรมภาษาอังกฤษ วันที่ 8 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 น. เปนตนไป
2. จัดการพัฒนาวิชาที่ 1 – 6 ระหวางวันจันทร- วันศุกร (หยุดวันเสารและวันอาทิตย)
เริ่มการพัฒนาตั้งแตเวลา 09.00 น. ของทุกวัน
3. กําหนดการและสถานที่อบรมที่แนนอน จะแจงใหทราบในภายหลัง

4. คุณสมบัติผูเขารับการพัฒนา (ทุกขอ)
1. เปนบุคลากรกีฬาที่รับผิดชอบดานการฝกสอนนักกีฬา หรือดานวิทยาศาสตรการกีฬา ที่ปฏิบัติหนาที่
ใหกับสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย หรือสมาคมกีฬาแหงจังหวัด หรือองคกรกีฬาอยางแทจริง ณ ปจจุบัน
โดยสมาคมกีฬาหรือองคกรกีฬาใหการรับรอง
หมายเหตุ ทั้งนี้ สมาคมกีฬาฯ จะตองไมเปนสมาคมกีฬาที่ถูกสงวนสิทธิการพัฒนาบุคลากรกีฬาตามหลักเกณฑ
การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ ตามขอ 5
2. เปนบุคลากรกีฬาที่สมาคมกีฬา หรือองคกรกีฬา มีแผนในการสงเสริม สนับสนุนใหไดรับโอกาสในการ
ปฏิบัติหนาที่ทางการกีฬาในระดับชาติหรือนานาชาติภายหลังเสร็จสิ้นการพัฒนาอยางตอเนื่อง
3. บุคลากรกีฬาจะตองเปนบุคลากรกีฬาที่มีรายชื่อในระบบทะเบียนบุคลากรกีฬาของการกีฬาแหง
ประเทศไทย โดยสามารถเขาไปกรอกขอมูลไดที่ http://hrd.sat.or.th
4. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3/5. มีทักษะ...

-35. มีทักษะในการฟง พูด และเขาใจภาษาอังกฤษพอ สมควร ทั้งนี้ผูเขารับการพัฒนาจะตองเขารับ
การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมกอนการเขารับการพัฒนาในหลักสูตรฯ ดังกลาว เปนระยะเวลา
3 วัน ตามที่การกีฬาแหงประเทศไทยเปนผูจัด
5. หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่
การกีฬาแหงประเทศไทยจะประเมินผลศักยภาพบุคลากรกีฬาที่สําเร็จการ พัฒนาภายในระยะเวลา
1 ปหลังสําเร็จการพัฒนา ดังนี้
1. บุคลากรกีฬาที่สําเร็จการ พัฒนา จะตองไดรับมอบหมายจากสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย สมาคม
กีฬาแหงจังหวัด องคกรกีฬาที่เกี่ยวของ หรือการกีฬาแหงประเทศไทย ใหไปปฏิบัติหนาที่ดานกีฬาในระดับชาติ
หรือนานาชาติอยางนอย 1 รายการ และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติหนาที่มาใหการกีฬาแหงประเทศไทย
2. กรณีที่บุคลากรกีฬาจากสมาคมกีฬาที่สําเร็จการพัฒนา ไมมีการรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ดานกีฬา
ในระดับชาติหรือนานาชาติ การกีฬาแหงประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการพัฒนาบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬา
นั้น ๆ ในหลักสูตรดังกลาว เปนระยะเวลา 1 ป
6. เกณฑการพิจารณาผูเขารับการพัฒนา
1. รับสมัครผูเขารับการพัฒนา จํานวน 30 คน
2. การกีฬาแหงประเทศไทยจะพิจารณาใหสิทธิบุคลากรกีฬาตามลําดับ ดังนี้
2.1 บุคลากรกีฬาจากสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย
2.2 บุคลากรกีฬาจากสมาคมกีฬาแหงจังหวัด
2.3 องคกรกีฬา เชน การกีฬาแหงประเทศไทย, คณะกรรมการโอลิมปคฯ , กรมพลศึกษา หรือ
หนวยงานที่การกีฬาแหงประเทศไทยลงนามบันทึกความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรกีฬารวมกัน เปนตน
3. กรณีสมาคมกีฬา หรือองคกรกีฬา ที่ มีความประสงคจะสงบุคลากรเขารับการ พัฒนามากกวา 1 ทาน
ขอใหจัดอันดับบุคลากรกีฬา หรือ กรุณาติดตอโดยตรง มาที่ กองพัฒนาบุคลากรกีฬา ฝายทรัพยากรบุคคล
หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร: 0 2186 7522
4. การกีฬาแหงประเทศไทยจะแจงผลการพิจารณาผูมีสิทธิ์เขารับการพัฒนาผานทางสมาคมกีฬา องคกร
กีฬา และเว็บไซต http://hrd.sat.or.th
7. ขั้นตอนการสมัครและการชําระคาลงทะเบียนกรณีลงทะเบียนซอม
1. ผูเขารับการพัฒนาสงใบสมัครพรอมหลักฐาน (รูปถายหนาตรง ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 1 รูป/สําเนาบัตรประชาชน/แบบขอรับหนังสือขอตัว (ถามี)ณ) กองพัฒนาบุคลากรกีฬา ฝายทรัพยากรบุคคล
ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแหงประเทศไทย หรือ intersport@sat.or.th
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 ทั้งนี้ผูสมัครจะตองมีรายชื่อในระบบการพัฒนาบุคลากรกีฬาของชาติ
โดยสามารถเขาไปกรอกขอมูล ไดที่ http://hrd.sat.or.th
2. การกีฬาแหงประเทศไทยจะแจงผลการพิจารณาใหทราบตอไป และในกรณีผูไดรับการพิจารณา
ไมสามารถเขารับการพัฒนาได การกีฬาแหงประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์พิจารณาบุคลากรในลําดับสํารองเขารับการ
พัฒนาแทน
4/3. ผูเขารับ...

-43. ผูเขารับการพัฒนาในปที่ผานมาที่ยังไมสําเร็จการพัฒนา สามารถลงทะเบียนซอมได โดยจะตอง
ชําระคาลงทะเบียนเปนเงินสด รายวิชาละ 3,565 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7 แลว)
8. ขอกําหนดในการสําเร็จหลักสูตร
1. ตองเขารับการพัฒนาใหครบทุกรายวิชา ภายในระยะเวลา 3 ปนับจากลงทะเบียนครัง้ แรก
2. ผูเขารับการพัฒนาที่จะไดรับประกาศนียบัตร ( Certificate) จะตองมีคุณสมบัติทั้ง 6 รายวิชา (ทุกขอ)
ดังนี้
2. 1 มีเวลาในการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละวิชา จึงจะมีสิทธิ์สอบในวิชานั้นๆ
2.2 เขารับการทดสอบ ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมแตละวิชา ใหแลวเสร็จภายในชวงที่ดําเนินการพัฒนา
และตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 50
2.3 เขารวมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ และนําเสนองานรายบุคคลหรือรายกลุมกับวิทยากร
ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
9. สิทธิประโยชนที่ไดรับ
1. ผูสําเร็จการ
พัฒนาจะ ไดรับ ประกาศนียบัตร พรอมไดรับ การขึ้นทะเบียนเปน บุคลากร กีฬา ดาน
การฝกสอนกีฬาระดับนานาชาติที่การกีฬาแหงประเทศไทยใหการรับรอง
2. ผูสําเร็จการ
พัฒนา สามารถสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาเขารับการ พัฒนา ตอเนื่องดาน
การฝกสอนกีฬาสูระดับนานาชาติ ณ ตางประเทศ
3. ผูสําเร็จการพัฒนาจะไดรับสิทธิในการพัฒนาหรือการสนับสนุนอื่นๆ ที่การกีฬาแหงประเทศไทยกําหนด
10. วิทยากร
สถาบันกีฬาแหงสหรัฐอเมริกา จัดวิทยากรผูเชี่ยวชาญ มี
จากสถาบันกีฬาฯ วิชาละ 1 ทาน เดินทางมาใหการพัฒนา

ทักษะ ความรูความสามารถเฉพาะดาน

11. สิ่งที่ผูเขารับการพัฒนาจะไดรับ
1. เอกสารประกอบการพัฒนา (ผูจัดขอสงวนสิทธิในการจัดทําและเปลี่ยนแปลงเอกสารตามความเหมาะสม)
2. อาหารกลางวัน/อาหารวางและเครื่องดื่ม
3. ที่พัก หองละ 2 ทาน สําหรับผูเขารับการพัฒนาที่มีภูมิลําเนาตางจังหวัดและปริมณฑล ซึ่งพิจารณาจาก
บัตรประจําตัวประชาชนเทานั้น กรณีที่ประสงคจะพักเดี่ยว ผูเขารับการพัฒนาจะตองเปนผูรับผิดชอบเอง
12. ภาษาที่ใชในการพัฒนา
ใชภาษาอังกฤษในการ
พัฒนา โดยมีวิทยากรชาวไทยแปลเปนภาษาไทย ผูเขารับการ พัฒนาควรมีทักษะ
ในการฟง พูด และเขาใจภาษาอังกฤษพอใช เพื่อความเขาใจในการเรียนการสอน

5/13.สถานที่...

-513. สถานที่จัดการพัฒนา
ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ

จะแจงใหทราบภายหลัง
หองทดสอบสมรรถภาพ, หองกายภาพบําบัด, หองวิจัยและฝกกลามเนื้อ
ศูนย วิทยาศาสตร การกีฬา การกีฬาแหงประเทศไทย หรือ ศูนยฝกกลามเนื้อ
ภาคเอกชน
หมายเหตุ อาจเปลี่ยนแปลงสถานที่ไดตามความเหมาะสม
14. การขอตัวหนวยงานตนสังกัด
กรณีตองการหนังสือขอตัวจากการกีฬาแหงประเทศไทย กรุณาแจงชื่อ ที่อยู ตนสังกัดของผูเขารับ
การพัฒนาตามแบบฟอรมที่กําหนด
15. กําหนดการพิธีเปด / ปฐมนิเทศ / การเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษ
วันศุกรที่ 8 มีนาคม 2562 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป โดยจะแจงสถานที่ใหทราบในภายหลัง

*******************************************
หมายเหตุ สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
งานพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ กองพัฒนาบุคลากรกีฬา ฝายทรัพยากรบุคคล (ชั้น 6)
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
เลขที่ 286 การกีฬาแหงประเทศไทย ถนนรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
หมายเลขโทรศัพท 0 2186 7111 ตอ 8151 – 3,8114 โทรสาร 0 2186 7522

งานพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ
กองพัฒนาบุคลากรกีฬา ฝายทรัพยากรบุคคล
การกีฬาแหงประเทศไทย
มกราคม 2562

